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SPRIEVODNÉ TLAČIVO
na zistenie DNA genotypu a overenie pôvodu koňa

Došlo dňa:
Prevzal:

Platiteľ ............................................................................... Adresa................................................................ PSČ.......................
IČO........................... IČ DPH............................ DIČ......................... Tel ............................. email...................................................
Chovateľ*.......................................................................... Adresa................................................................. PSČ..........................
(*vyplniť, ak sa líši od platiteľa)

Číslo
DNA testu**

Pohlavie

MENO ZVIERAŤA

Mikročip

Dátum
narodenia

Farba

Plemeno

POTOMOK
MATKA
OTEC I
OTEC II***
**vypĺňa laboratórium *** len v prípade krytia kobyly dvomi žrebcami

Vzorka odobratá dňa ........................ Vzorka odoslaná dňa .........................
□ ● súhlasím s odoslaním kópie osvedčenia príslušnej plemennej knihe
-----------------------------------------------------------------------Čitateľné meno a podpis osoby zodpovednej za odber vzoriek

●

: □ hriva

□krv

●

krížikom označiť výber

□ ● žiadam o vydanie DNA profilu
------------------------------------------------------------------ ---------Čitateľné meno a podpis osoby zodpovednej za správnosť údajov

UPOZORNENIE: Sprievodné tlačivo nahrádza záväznú objednávku! Bez čitateľného a úplného vyplnenia tohoto tlačiva nie je možné vzorky otestovať a budú
zničené bez náhrady! Laboratórium genetiky nezodpovedá za odber vzoriek a správnosť údajov uvedených v sprievodnom tlačive. Pokyny pre odber vzorky sú na druhej strane.
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Pokyny pre odber vzoriek
1. Za identifikáciu zvieraťa a za správnosť odberu vzorky zodpovedá osoba, ktorá odber vykonala a podpísala tlačivo.
2. Skúmavky na odber krvi zasiela laboratórium na požiadanie (telefonické alebo písomné).
3. Krv je potrebné ihneď premiešať s antikoagulačným roztokom, aby sa zabránilo jej zrazeniu. Skúmavku je potrebné
označiť menom zvieraťa.
4. Ako vzorku možno zaslať aj vytrhnutú hrivu s koreňovými cibuľkami (aspoň 20 ks) v papierovej obálke označenej
ušným číslom zvieraťa. Pri odbere chlpov nie je potrebná prítomnosť veterinárneho lekára. Pri súčasnom odbere hrivy od
viacerých zvierat je potrebné zabrániť ich vzájomnej kontaminácii.
5. Laboratórium genetiky nezodpovedá za kvalitu zaslanej vzorky. V prípade zaslania nesprávne odobratej vzorky, z ktorej nie
je možné vyizolovať dostatočné množstvo DNA, alebo zaslania kontaminovanej vzorky, ktorej DNA profil vykazuje aj
prítomnosť biologického materiálu z iného zvieraťa, laboratórium zašle výzvu na opakovaný odber. Obe vzorky budú
spoplatnené v plnej výške podľa platného cenníka.
6. Sprievodné tlačivo vyplňujte čitateľne paličkovým písmom (pre každé zviera samostatné tlačivo). Tlačivo s neúplnými
alebo nečitateľnými údajmi nebude prevzaté do evidencie a vzorky nebudú zanalyzované! Za správnosť a úplnosť údajov
zodpovedá osoba, ktorá vyplnila údaje a podpísala tlačivo.
7. V prípade, že rodičia už majú urobený DNA test, do sprievodného tlačiva uveďte údaje rodiča. Vzorku rodiča už
neposielajte.
8. Po prijatí vzoriek laboratórium vystaví zálohovú faktúru. Po zaplatení zálohovej faktúry a ukončení testov laboratórium
odpošle výsledky spolu s už uhradenou faktúrou.
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